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Θα ην πσ σκά εμ αξρήο: Η πεξίθεκε «γεληά ηνπ 
Πνιπηερλείνπ» κάο παξέδσζε κηα θξηρηή θαη 
εμαρξεησκέλε θνηλσλία ρσξίο ζπλνρή, πνπ πινχηηζε 
εχθνια κε δαλεηθά ρξήκαηα, πνπ δελ πιεξψλεη 
θφξνπο, πνπ ν θαζέλαο εθβηάδεη ηνλ άιιν θαη ην 
ζχλνιν φπνηε κπνξεί θαη πνπ απηήλ ηελ ζηηγκή 
θνηηάδεη θαηάκαηα ηελ ρξεσθνπία. Η Διιάδα είλαη 
κεησκέλν θξάηνο πνπ θάλεη ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο 
λα απνζηξέθνπλ ην πξφζσπφ ηνπο κε ριεχε θαη νξγή 
θαη ην θεθάιαην ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ δηέζεηε θάπνηε 
ζηνλ δηεζλή ρψξν έρεη κεδεληζηεί.  
 

Τη ζπλέβε άξαγε; Πψο θζάζακε σο απηφ ζην ζεκείν; 
Πνηα ε επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ «Πνιπηερλείνπ» ζ’ φια 
απηά; Τί ήηαλ ην «Πνιχηερλείν»; Οη ζθέςεηο πνπ 
αθνινπζνχλ ζίγνπλ ηακπνχ ηεο θαηεζηεκέλεο πεξί 
«Πνιπηερλείνπ» αγηνγξαθίαο θαη ηεο δνμαζηηθήο 
εηήζηαο ιηηάλεπζήο ηνπ. Καη είλαη θπζηθά 
παξαθηλδπλεπκέλεο – δελ ακθηβάιισ γη’ απηφ. Ννκίδσ 
φκσο φηη ήξζε ε ψξα λα πνχκε θαη εδψ ην «θίινο κελ 
ην Πνιπηερλείν, αιιά ε αιήζεηα θηιηάηε». Καη δελ είλαη 
αηζηφδνμεο ζθέςεηο. Δκπλένληαη φκσο απ’ ηελ 
πεπνίζεζε: «Δηο νησλφο άξηζηνο, ακχλεζζαη πεξί 
πάηξεο», φπσο αθξηβψο ηελ ελλννχζε θαη ν 
εκπλεπζηήο ηεο θξάζεο ζηελ Ιιηάδα: Δθείλν πνπ έρεη 
αμία είλαη ε απφθαζε γηα ηνλ αγψλα ππέξ ηεο 
παηξίδαο – άζρεηα απ’ ην ηη ιέλε νη θαθνί νησλνί. ην 
ζηαπξνδξόκη ηεο ηζηνξίαο πνπ βξηζθόκαζηε 
ζήκεξα, απηήλ ηελ παηξίδα, πνπ πξέπεη λα γίλεη 
επηηέινπο θάπνηε επξσπατθό θξάηνο, ηελ 
ππεξαζπίδεηαη θαλείο, αλ έρεη ην ζάξξνο λα πεη ηελ 
αιήζεηα όρη κόλνλ γηα ηνπο κύζνπο ηεο δεμηάο, αιιά 
θαη γηα ηνπο κύζνπο ηεο αξηζηεξάο. 
 

Θα αλαπηχμσ ηηο απφςεηο κνπ δηαηππψλνληαο δέθα 
Θέζεηο. Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλσ φηη θαη ’γσ αλήθσ 
ζηελ «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ», θαη θαηά ζπλέπεηα 
ζεσξψ ζπλππεχζπλν ηνλ εαπηφ κνπ, ρσξίο θαλέλα 
ειαθξπληηθφ. 
 

Θέζε πξώηε. Τν «Πνιπηερλείν» ήηαλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή «επηινγή» κεηαμχ πνιιψλ 
άιισλ δπλαηψλ επηινγψλ ηεο επνρήο εθείλεο. Θπκίδσ 
πψο θζάζακε σο εθεί. 
 

Η θαζηζηηθνχ ηχπνπ δηθηαηνξία ηνπ Παπαδφπνπινπ 
(ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ 1967), 
πνπ είρε ηελ ππνζηήξημε ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ηνπ 
ΝΑΤΟ, πξνθήξπμε θνηηεηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα γηα 
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1972, ψζηε λα επηηχρεη έλα είδνο 
εμσξατζκνχ ηεο εηθφλαο ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη θπξίσο 
ην εμσηεξηθφ (είρε πξνεγεζεί ε απνπνκπή ηεο ρψξαο 
απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην 1970). Ήηαλ ην 
πξεινχδην ζε κηα δηαδηθαζία ειεγρφκελεο θηιειεπ-

Κ 
άζε ρξόλν, ζηηο 17 ηνπ Ννέκβξε, 
γηνξηάδεηαη μαλά ε επέηεηνο ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» ζηελ Ειιάδα: θαηαζέζεηο 
ζηεθάλσλ, επηζθέςεηο πνιηηηθώλ, πνξεία 

ζηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία, ηα γλσζηά επεηζόδηα. 
Ο απνινγηζκόο ηνπ 2010 ήηαλ: 50.000 δηαδεισηέο, 
3 ηξαπκαηίεο απ’ ην πιήζνο, 3 ηξαπκαηίεο 
αζηπλνκηθνί, 69 πξνζαγσγέο, 23 ζπιιήςεηο θιπ. 
Δειώζεηο ππέξ ηνπ «Πνιπηερλείνπ» έθαλαλ θαη 
πάιη νη πάληεο, από ηελ «Παλειιήληα Οκνζπνλδία 
Αζηπλνκηθώλ Τπαιιήισλ» θαη ηελ «Παλειιήληα 
Οκνζπνλδία Αμησκαηηθώλ Αζηπλνκίαο» κέρξη ηελ 
«ΑΝΣΑΡΤΑ» ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο αξηζηεξάο. 
Ση είλαη όκσο ζη’ αιήζεηα ην «Πνιπηερλείν» ζήκεξα 
γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία; Πνηνο άληιεζε θαη πνηα 
ζπκπεξάζκαηα απ’ απηό; Ση ξόιν έπαημε ζηελ 
Ειιάδα ε πεξίθεκε «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ»; 
 

Ολνκάδσ «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» φρη κφλνλ εθείλνπο 
πνπ θιείζηεθαλ ηφηε ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο νδνχ 
Παηεζίσλ ή βνήζεζαλ απ’ έμσ, νχηε βέβαηα κφλνλ ηνλ 
ζηελφ θχθιν γχξσ απφ ηελ «ζπληνληζηηθή επηηξνπή» 
ηνπ Πνιπηερλείνπ. Ολνκάδσ «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» 
φινπο εθείλνπο ηνπο λένπο ηφηε αλζξψπνπο πνπ 
ζπκκεηείραλ άκεζα ή έκκεζα ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα 
ηνπ 1973 θαη έδεζαλ ηελ κεηάβαζε απ’ ηελ δηθηαηνξία 
ζηελ δεκνθξαηία ην 1974, φινπο εθείλνπο πνπ ήηαλ 
πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ έγθιεηζησλ θνηηεηψλ θαη 
ψξηκνη λα θαηαιάβνπλ ηη ζπκβαίλεη θαη λα βγάινπλ 
ζπκπεξάζκαηα. Πνιινί απ’ απηνχο δελ είραλ θακηά 
ζρέζε κε ην «Πνιπηερλείν» θαη εθκεηαιιεχηεθαλ 
απιψο νπνξηνπληζηηθά αξγφηεξα ηηο θαιιίηεξεο 
δπλαηφηεηεο πνπ έδσζε ε δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα 
ζηα πιαίζηα ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο, αιιά θαλείο δελ 
κπνξεί λα πεη φηη δελ άθνπζε ην κήλπκα ησλ ηζηνξηθψλ 
γεγνλφησλ πνπ ζπλφδεςαλ ηελ κεηάβαζε απ’ ηελ 
δηθηαηνξία ζηελ δεκνθξαηία ην 1973/1974.  
 

Απηή ε πεξίθεκε «γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ» ινηπφλ 
ήηαλ πνπ θπβέξλεζε ηελ Διιάδα ηα επφκελα ηξηάληα 
πέληε ρξφληα, πνπ έδσζε ηελ ειίη ζηελ πνιηηηθή, 
θνηλσληθή, επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή δσή ηεο ρψξαο, 
πνπ πξσηνζηάηεζε ζηα γεγνλφηα ζηελ παηξίδα καο 
σο ζήκεξα. Πψο επεξέαζε ην «Πνιπηερλείν» ηελ 
ζπκπεξηθνξά απηήο ηεο γεληάο, πνην ην ήζνο ηεο, ηη 
κεηέδσζε ζηηο επφκελεο γεληέο; Οη παξαηεξήζεηο κνπ 
δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, δελ κεηψλνπλ 
ζε ηίπνηα ηνλ ζεβαζκφ κνπ γηα φζνπο βαζαλίζηεθαλ, 
θπιαθίζηεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ, νχηε ππεηζέξρνκαη 
π.ρ. ζηελ αλάιπζε ηνπ πψο θάπνηνη εμαξγχξσζαλ 
ζηελ κεηαπνιίηεπζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγψλεο 
θαηά ηεο δηθηαηνξίαο, αιιά παξακέλνπλ ζ’ έλα γεληθφ 
θαη αθαηξεηηθφ επίπεδν.  

Το «Πολυτεχνείο» και η «γενιά του 

Πολυτεχνείου» - κριτικές παρατηρήσεις 

Του Κώστα Δημακόπουλου 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 
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ζηηγκή θνηηάδεη 

θαηάκαηα ηελ 

ρξεσθνπία.  
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ζεξνπνίεζεο, πνπ ζα έβξηζθε ηελ ζπλέρεηά ηεο έλαλ 
ρξφλν αξγφηεξα, φηαλ ν Σπχξνο Μαξθεδίλεο ζα 
νξθηδφηαλ πξσζππνπξγφο ζηηο 8.10.1973 θαη ζα 
αλήγγεηιε «αδηάβιεηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο» πνπ ζα 
γίλνληαλ ζηηο 10.02.1974. 
 

Καλείο δελ είρε ακθηβνιία φηη νη θνηηεηηθέο εθινγέο 
πνπ πξνθεξχρζεθαλ ην 1972 ζα ήηαλ «ζηεκέλεο», θαη 
ην απνηέιεζκα πξνδηαγεγξακκέλν. Πνιινί απφ ηνπο 
αλέληαρηνπο θνηηεηέο ζηα Παλεπηζηήκηα αληηδξάζακε 
ηφηε κε απιφ θαη «αθειή» ηξφπν: Να ηηο θαηαγγεί-
ινπκε, λα ηηο κπνυθνηάξνπκε. Τν ίδην δεηνχζαλ γηα 
δηθνχο ηνπο ιφγνπο θαη νη αξηζηεξίζηηθεο νξγαλψζεηο 
πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηφηε ζηα ΑΔΙ. Γελ επη-
θξάηεζε φκσο απηή ε άπνςε, αιιά κηα άιιε, πην 
«δνπιεκέλε» πνιηηηθά, πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 
ηηο παξάλνκεο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δχν ηφηε 
ΚΚΔ, αιιά θαη απφ ηηο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζε 
πνιιέο ζρνιέο «θνηηεηηθέο επηηξνπέο αγψλα»: Να 
ζπκκεηάζρνπκε, γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε θαιιίηεξα ηηο 
κάδεο. Απηή ήηαλ θαη ε ζέζε πνπ εθαξκφζηεθε ηειηθά 
ζηελ πξάμε, θαζψο δηέζεηε πην απνηειεζκαηηθνχο 
κεραληζκνχο πξνψζεζεο θαη δηάδνζήο ηεο κεηαμχ ησλ 
θνηηεηψλ. Απνδείρηεθε φηη ήηαλ ε ζσζηή ηαθηηθή, 
θαίηνη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ήηαλ θπζηθά ηέηνην, 
πνπ αλάγθαζε θαη φζνπο ζπκκεηείραλ λα απνζχξνπλ 
ηηο ππνςεθηφηεηέο ηνπο θαη λα ηηο θαηαγγείινπλ.  
 

Τν ιέσ απηφ, γηα λα δείμσ φηη ηα πξάγκαηα ζα 
κπνξνχζαλ λα είραλ πάξεη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθή 
ηξνπή – αθφκα θαη κέζα ζην ίδην ην Πνιπηερλείν, σο 
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Κάηη ηέηνην φκσο δελ έγηλε. Τα 
γεγνλφηα πνπ πέξαζαλ ζηελ ηζηνξία είλαη γλσζηά: 
Πξνεγήζεθαλ νη δχν θαηαιήςεηο ηεο Ννκηθήο, ε πξψηε 
έγηλε ζηηο 21./22.2.1973 θαη θαηέιεμε ζε απηνδηάιπζε 
θαη ζπληεηαγκέλε απνρψξεζε, ε δεχηεξε έγηλε ζηηο 
20.3.1973 θαη δηαιχζεθε βηαηφηαηα απφ ηελ αζηπλνκία, 
πνπ κπήθε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Σπγθιήηνπ, ζην 
θηίξην κε ππξνζβεζηηθέο ζθάιεο απφ ηηο δηπιαλέο 
νδνχο θαη καο πέηαμε φινπο γξήγνξα έμσ.  
 

Αθνινχζεζε, κε ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο παλεπη-
ζηεκηαθήο ρξνληάο ην θζηλφπσξν ηνπ 1973, ε 
θιηκάθσζε ησλ θνηηεηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, ην 
κλεκφζπλν ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζηηο 3.11.1973, 
ε δίθε ησλ εθεί δεθαεπηά ζπιιεθζέλησλ, ε θαηάιεςε 
ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηηο 14.11.1973, ε δεκηνπξγία 
ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ πνπ εμέπεκπε επί 34 ψξεο, 
ακέηξεηεο εθδειψζεηο ζπκπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ 
θαη επηζέζεηο ζε ππνπξγεία θαη ππεξεζίεο, ε επέιαζε 
ησλ ηαλθο ηελ λχρηα ηνπ Σαββάηνπ 17.11.1973, ε 
θήξπμε ηεο ρψξαο ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο ηελ ίδηα 
εκέξα θαη ε ηειηθή αηκαηεξή θαηάιεμε ηελ Κπξηαθή 
18.11.1973. 

Θέζε δεύηεξε. Τν «Πνιπηερλείν» ήηαλ ρσξίο 
ακθηβνιία κία εξσηθή θαη κεγαιεηψδεο πξάμε 
αληίζηαζεο θαηά ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, 
πνπ πιεξψζεθε κε βαξχ θφξν αίκαηνο. Ήηαλ κηα απ’ 
ηηο ζπάληεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο πνπ ν άλζξσπνο 
μεπεξλά απζφξκεηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αγσλίδεηαη 
αιηξνπηζηηθά γηα θάηη πην κεγάιν απ’ απηφλ, ρσξίο λα 
ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν. Η πξάμε απηήο ηεο 
απηνζπζίαο ζθξάγηζε ηελ κλήκε φζσλ ηελ έδεζαλ είηε 
απφ θνληά είηε απφ καθξηά.  
 

Δθείλν πνπ κεηξάεη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο είλαη φηη γηα πξψηε 
θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε ν θφβνο έζπαζε ζηελ Διιάδα 
θαη ε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ακθηζβεηήζεθε 
αλνηρηά απφ έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν, θαζψο, κε ηελ 
πάξνδν ησλ ιίγσλ εθείλσλ εκεξψλ, ε αληίζηαζε ησλ 
θνηηεηψλ κεηαβάιινληαλ βαζκηαία ζε εμέγεξζε ηνπ 
ιανχ ηεο Αζήλαο. 
 

Καη κφλνλ γη’ απηφ ε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο 17εο 
Ννέκβξε 1973 είλαη κεγάιε. 
 

Θέζε ηξίηε. Παξ’ φια απηά ην απνηέιεζκα ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» ήηαλ θάζε άιιν παξά ην επθηαίν: 
Ίζσο πάλσ απφ εθαηφ λεθξνί, ακέηξεηνη ηξαπκαηίεο, 
ελδερνκέλσο πάλσ απφ 2.000, αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Παπαδφπνπινπ απ’ ηνλ Ισαλλίδε, λέα ρεηξφηεξε 
δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα κε ηελ βνήζεηα ηεο ΔΣΑ, 
εγθιεκαηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν, ηνπξθηθή 
επέκβαζε. Η αλαγθαία ζπδήηεζε γηα ηηο επζχλεο ζ’ 
φια απηά ηνπ ζπιινγηθνχ ππνθείκελνπ πνπ ήηαλ ν 
θνξέαο ησλ εμειίμεσλ εθείλν ηνλ Ννέκβξε έρεη 
εκπνδηζηεί κέρξη ζήκεξα, θαζψο ην «Πνιπηερλείν» 
αλαθεξχρζεθε ζηελ κεηαπνιίηεπζε ηδηνηειψο απφ ην 
ζχζηεκα πνπ δηαδέρηεθε ηελ δηθηαηνξία ζαλ ην 
«απφιπην άγην» θαη ε αγηνπνίεζε απηή βφιεςε σο έλα 
βαζκφ θαη φζνπο ζπκκεηείραλ ζ’ εθείλν «ην ηεξφ 
ηξηήκεξν ζηα θάγθεια» κέζα θη έμσ απ’ ην 
Πνιπηερλείν. Σηελ ζρεηηθή πεξί «Πνιπηερλείνπ» 
βηβιηνγξαθία επαλαιακβάλνληαη απφ ηφηε κφληκα ηα 
ίδηα ζπκπεξάζκαηα: ηη ε βίαηε θαηαζηνιή ηεο 
εμέγεξζεο ησλ θνηηεηψλ «απέδεημε ηελ αθεξεγγπφηεηα 
ηνπ πεηξάκαηνο Παπαδφπνπινπ/Μαξθεδίλε» θαη 
«μεζθέπαζε ηελ ςεπηηά ηεο επαγγειιφκελεο 
θηιειεπζεξνπνίεζεο». ηη «έηζη μεθίλεζε ην 
γθξέκηζκα ηνπ θαζηζκνχ» θαη φηη «ήηαλ ε αξρή ηνπ 
ηέινπο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ». ηη ην «Πνιπηερλείν 
φμπλε ηηο αληηζέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρνχληαο» θαη 
«ην πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν, πνπ αθνινχζεζε, 
απέδεημε πεξίηξαλα πφζν επηδήκηα γηα ηνλ ειιεληθφ 
ιαφ ήηαλ ε δηθηαηνξία» θιπ.  
 

Τα ζπκπεξάζκαηα απηά δελ καο βνεζάλε, λνκίδσ, λα 
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δνχκε φιε ηελ αιήζεηα. Γηαηί, αο κνπ επηηξαπεί ε 
αζέβεηα, πνηα άιιε δπλαηφηεηα είρε απνκείλεη ζηελ σο 
ηφηε παλίζρπξε δηθηαηνξία ηελ λχρηα ηεο 17.11.1973, 
φηαλ αθνπγφηαλ ην ζχλζεκα «Απφςε πεζαίλεη ν 
θαζηζκφο», «Θάλαηνο ζηνλ ηχξαλλν» θαη «Η ρνχληα 
ζην απφζπαζκα», απφ ην λα ζηείιεη ηα ηαλθο; Καη 
θαηέξξεπζε πξάγκαηη ε ρνχληα απφ ην «Πνιπηερλείν»; 
Μήπσο παξα-είλαη «επηζηεκνληθή» θαη «αθ’ πςεινχ» 
ε ζέαζε ησλ πξαγκάησλ «φμπλε ηηο αληηζέζεηο»; Καη 
ρξεηαδφηαλ άξαγε απφδεημε (θππξηαθή ηξαγσδία) γηα 
ην πφζν επηδήκηα ήηαλ ε δηθηαηνξία ζηνλ ειιεληθφ 
ιαφ; 
 

Κάζε άιιν παξά ζεσξεηηθά βάδσ ζην ζεκείν απηφ θαη 
ην εμήο εξψηεκα: Θα άιιαδε άξαγε ε εθηίκεζή καο γηα 
ην «Πνιπηερλείν», αλ ηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα 
απνδείθλπαλ φηη ν Ισαλλίδεο θαη νη ζπλ απηψ, 
ρνισκέλνη απ’ ηελ «θηιειεπζεξνπνίεζε» πνπ 
επηρεηξνχζε ν Παπαδφπνπινο, ε νπνία ζα ηνπο 
έζηειλε ελ κέξεη πίζσ ζηνπο ζηξαηψλεο, είραλ 
πξναπνθαζίζεη ηελ αλαηξνπή ηνπ (φπσο είραλ 
πξναπνθαζίζεη θαη ην πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν) θαη 
ρξεηάδνληαλ απιψο κηα πξφθαζε γη’ απηφ, πνπ ηνπο 
ηελ πξφζθεξε ην «Πνιπηερλείν»; Αλ κάιηζηα 
καζαίλακε φηη ε ρνπληηθή θιίθα πνπ είρε ζπκθέξνλ λα 
αθπξψζεη ην πείξακα Παπαδφπνπινπ/Μαξθεδίλε 
(ίζσο θαη ν ίδηνο ν Παπαδφπνπινο) ππξνδφηεζε ηα 
γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζην «Πνιπηερλείν», 
δηαζπείξνληαο π.ρ. ηελ ςεπδή είδεζε ζηα πξνπχιαηα 
ηεο Ννκηθήο ηελ Τεηάξηε 14.11.1973 φηη νη θνηηεηέο 
ζπγθξνχνληαη ήδε κε ηελ αζηπλνκία ζην Πνιπηερλείν, 
νξγαλψλνληαο ηελ πνξεία πξνο ηα εθεί θαη 
ζπκβάιινληαο ζηελ θαηάιεςε; 
 

Δπεηδή ζηελ Διιάδα πιεηνδνηεί ζπλήζσο ε 
«ζπλνκνζηνινγία» θαη ε «πξνβνθαηνξνινγία» ζε 
βάξνο ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο, ζηακαηάσ εδψ απηέο 
ηηο εξσηήζεηο θαη πεξλάσ ζε θάπνηεο απαληήζεηο.  
 

Θέζε ηέηαξηε. Ο πάληα ππαξθηφο θίλδπλνο λα 
απνηχρεη κηα πξάμε αληίζηαζεο, λα ζθιεξχλεη ηελ 
ζηάζε ηνπ έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ πξφθαζε γη’ απηφ («αλαξρία») 
πξάμεηο πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ δελ ζεκαίλεη φηη 
δελ πξέπεη λα αληηζηέθεηαη θαλείο! Με ην επηρείξεκα 
απηφ ζα ζηακαηνχζε ελ ηε γελέζεη ηεο θάζε δπλακηθή 
πάιε θαη δελ ζα είραλ ιάβεη πνηέ ρψξα νχηε νη 
αληηζηαζηαθέο πξάμεηο θαηά ηνπ λαδηζκνχ ηφζσλ 
Γεξκαλψλ ζνζηαιηζηψλ θαη θνκκνπληζηψλ ζπκάησλ 
ηεο Γθεζηάπν, νχηε ε άλνημε ηεο Πξάγαο, νχηε ε 
θαηαγγειία ηνπ θαζεζηψηνο απφ θνηηεηέο θαη εξγάηεο 
ζηελ πιαηεία Τηελαλκέλ ηνπ Πεθίλνπ – θαη ζα έπξεπε 
λα θαηαδηθαζηνχλ νη Ιξαλνί παηξηψηεο πνπ 
δηαδήισλαλ θαηά ηνπ Σάρε, επεηδή κεηά ήξζε ν 

Φνκετλί. Οχηε νη πξνεγνχκελνη ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 
’21 μεζεθσκνί ησλ Διιήλσλ, νχηε ε θπβέξλεζε ησλ 
Γεκνθξαηηθψλ ζηελ Ιζπαλία πξηλ ηνλ Φξάλθν, νχηε ν 
κάηαηνο αγψλαο ηνπ Τζε Γθεβάξα ζηελ Βνιηβία ζα 
έβξηζθαλ δηθαίσζε – θαη ν Marinus van der Lubbe ζα 
έθηαηγε γηα ηελ αλαζηνιή ησλ ζπληαγκαηηθψλ 
ειεπζεξηψλ απ’ ηνλ Φίηιεξ. Η ηζηνξία δελ κεηξάεη φκσο 
κε ηφζν θνληφ ππνδεθάκεηξν. 
 

Απ’ ηελ άιιε απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα 
αλακεηξάεη θαλείο ηηο δπλάκεηο ηνπ, θαη κάιηζηα φηαλ 
πξφθεηηαη γηα έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν, φπνπ ν έλαο 
έρεη θαη ηελ επζχλε ηνπ άιινπ, πξνηνχ ζπγθξνπζηεί 
κεησπηθά κ’ έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο ή φηη δελ πξέπεη 
λα πξνθξίλεη ελδερνκέλσο άιιεο, κε κεησπηθέο, 
κνξθέο πάιεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ θαιιίηεξα 
ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ ή πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα θέξνπλ έλα αμηνπξεπέο απνηέιεζκα ρσξίο 
αλψθεια νινθαπηψκαηα. «Αξηζηεξίζηηθεο», κε κηα 
γεληθφηεξε έλλνηα, αλππνκνλεζίεο νδεγνχλ ζπρλά 
ζηελ θαηαζηξνθή ή ρξεζηκνπνηνχληαη έληερλα απφ ην 
θαζεζηψο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα εδξαησζεί αθφκα 
θαιιίηεξα – θη απηή ε δηαπίζησζε δελ ηζρχεη κφλνλ γηα 
αληηζηαζηαθά θηλήκαηα πνπ έρνπλ πνιηηηθά αηηήκαηα, 
φπσο ε πηψζε ηεο ρνχληαο ηφηε, αιιά θαη γηα θάζε 
είδνπο θνηλσληθέο ή εζληθέο εμεγέξζεηο απέλαληη ζ’ 
έλαλ ερζξφ πνπ είλαη πην δπλαηφο. Τν «Πνιπηερλείν» – 
πνπ νη νξγαλσκέλνη «νξζφδνμνη» θνκκνπληζηέο 
πξνζπάζεζαλ ηφηε κε ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα λα ην 
πνδεγεηήζνπλ, αιιά απέηπραλ – είρε ηειηθά, είηε καο 
αξέζεη απηή ε δηαπίζησζε είηε φρη, κηα ηέηνηα 
«αξηζηεξίζηηθε» δηάζηαζε («Δπαλάζηαζε ιαέ, ή ηψξα 
ή πνηέ»). Απφ έλα ζεκείν θαη πέξα ήηαλ κηα πξάμε 
πνπ ηελ ππαγφξεπζε ε ζπλαηζζεκαηηθή ππεξθφξηηζε 
θαη ν ππξεηφο ησλ εκεξψλ θαη ησλ αλεμέιεγθησλ 
γεγνλφησλ, ίζσο θαη κηα πξάμε απφγλσζεο φζσλ 
πίζηεπαλ φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ πηα πίζσ. Γηα λα 
ρξεζηκνπνηήζσ κηα γεξκαληθή έθθξαζε φηαλ παίδεη 
θαλείο ραξηηά (die Karte überreizen), ην ζπιινγηθφ 
ππνθείκελν-θνξέαο ησλ γεγνλφησλ εθείλσλ «εξέζηζε 
ην θχιιν πην πνιχ απ’ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ είρε». 
 
Σπρλά φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεη θαλείο πνχ 
αξρίδεη ε ππνρξέσζε αληίζηαζεο θαη πνχ ηειεηψλνπλ 
νη αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζηηγκήο – θαη κφλνλ 
απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θξίλεηαη, πξάγκα πνπ 
ζπρλά δελ είλαη δίθαην, ην ζεκείν-φξην πέξα απ’ ην 
νπνίν ιέκε φηη ε ηφικε γίλεηαη απεξηζθεςία. Αιιά ζηελ 
αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 
πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα απφ ζηηγκή ζε 
ζηηγκή θαη ηα δήζελ «αληηθεηκεληθά θαη ακεηάβιεηα 
κεγέζε» απνδείρλνληαη κεηαβιεηά. Πνηνο ζα ην 
πεξίκελε φηη ην «Πνιπηερλείν», κηα απιή θνηηεηηθή 

Ιδσκέλν απ’ ην 

απνηέιεζκα, 

ιέσ όηη ζα ήηαλ 

θαιιίηεξν λα 

κελ είρε γίλεη ην 

«Πνιπηερλείν», 

παξά λα 

αθνινπζήζνπλ 

απηά πνπ 

αθνινύζεζαλ. 

Το «Πολυτεχνείο» 
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θαηάιεςε, ζα πεηχραηλε κηαο ηέηνηαο έθηαζεο ιατθή 
εμέγεξζε ζε κηα λαξθσκέλε σο ηφηε πφιε, πνπ δελ είρε 
γλσξίζεη θακηά εξγαηηθή ή άιιε θηλεηνπνίεζε; Καη 
βέβαηα θαλείο απ’ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηα ηφηε 
γεγνλφηα δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ην πξαμηθφπεκα 
ζηελ Κχπξν – αθφκα θη αλ έπξεπε λα θνβάηαη ηελ 
θάζνδν ησλ ηαλθο. Με «αξηζηεξίζηηθε» δηάζηαζε ή 
φρη, αθφκα θη αλ ζηηο γξακκέο ηνπ έδξαζαλ πνιιέο 
δεθάδεο πξάθηνξεο ηεο ΚΥΠ θαη άιισλ ππεξεζηψλ, 
αθφκα θη αλ ε θνηηεηηθή εμέγεξζε ρξεζηκνπνηήζεθε 
απφ θάπνηνπο ρνπληηθνχο πνπ ζέιαλε λα 
ζηακαηήζνπλε ην πείξακα Παπαδφπνπινπ/Μαξθεδίλε, 
ην «Πνιπηερλείν» δελ ράλεη ηελ αμία ηνπ ζαλ ε 
ζεκαληηθφηεξε πξάμε αληίζηαζεο ελάληηα ζην 
θαζεζηψο ηεο 21εο Απξηιίνπ.  
 

«Δμνπζία» θαη «Αληίζηαζε» βαδίδνπλ ηπθινχο 
παξάιιεινπο δξφκνπο ζηελ ηζηνξία θαη θάζε ηφζν 
δηαζηαπξψλνληαη θαη θνληαξνρηππηνχληαη κέζα ζ’ έλα 
ζέαηξν κε δηαξθψο ελαιιαζζφκελα ζθεληθά  θαη 
ζελάξηα, φπνπ ε ηχρε έρεη θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο 
ηνλ ξφιν ηνπ ζπκπαξαγσγνχ. 
 

Θέζε πέκπηε.  Έδεημα φηη ππάξρνπλ πνιιά θαη 
δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζέγγηζεο ελφο ηζηνξηθνχ 
γεγνλφηνο ζαλ ην «Πνιπηερλείν». Αλ ζηελ εξψηεζε: 
«ζα έπξεπε λα επαλαιεθζεί ην Πνιπηερλείν, αλ 
μαλαδηλφηαλ ε ίδηα επθαηξία;» ε απάληεζε είλαη 
αλεπηθχιαθηα θαηαθαηηθή ζην επίπεδν ζχγθξνπζεο 
«θαζηζηηθήο εμνπζίαο θαη ιατθήο αληίζηαζεο», είλαη 
δπζηπρψο αξλεηηθή, αλ δεη θαλείο ην ζπκθέξνλ ηεο 
Διιάδαο.  
 

Ιδσκέλν απ’ ην απνηέιεζκα, ιέσ φηη ζα ήηαλ θαιιίηεξν 
λα κελ είρε γίλεη ην «Πνιπηερλείν», παξά λα 
αθνινπζήζνπλ απηά πνπ αθνινχζεζαλ: Αλαηξνπή ηνπ 
Παπαδφπνπινπ απ’ ηνλ Ισαλλίδε, κε αθνξκή αθξηβψο 
ηα γεγνλφηα ηνπ «Πνιπηερλείνπ», απνζξάζπλζε ηεο 
δηθηαηνξίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο, πξαμηθφπεκα 
θαηά ηνπ Μαθαξίνπ, ηνπξθηθή εηζβνιή, απψιεηα ηεο 
κηζήο Κχπξνπ θαη δεκηνπξγία έηζη ελφο ηζηνξηθνχ 
πξνεγνχκελνπ, λνκηθά εκη-λνκηκνπνηεκέλνπ, πνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ λπλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο 
γεηηνληθήο ρψξαο, ηνλ κεηιίρην θ. Νηαβνχηνγινπ, είλαη 
κνληέιν γηα ηηο επφκελεο γεσπνιηηηθέο θηλήζεηο ηεο 
Τνπξθίαο ζην Αηγαίν θαη ηα Βαιθάληα. Κξίλνληαο εθ 
ησλ πζηέξσλ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζπκθσλψ κε φινπο 
εθείλνπο ηνπο Έιιελεο πνπ ιέλε φηη ήηαλ θαιιίηεξν λα 
παξέκελε ε δηθηαηνξία γηα έλα δηάζηεκα αθφκα ζηελ 
Διιάδα, παξά λα ράζνπκε ηελ Κχπξν. ηη ήηαλ 
θαιιίηεξν λα πξνθξίλνληαλ ε ιχζε Μαξθεδίλε αληί γηα 
ηελ ιχζε Καξακαλιή, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ απηή ε 
ηειεπηαία πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα ηελ κεηάβαζε απ’ 
ηελ δηθηαηνξία ζηελ δεκνθξαηία. Λέσ δειαδή ην ίδην 

πνπ ζα έιεγα, αλ κε ξσηνχζε θαλείο γηα ηελ απφβαζε 
ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
Σκχξλεο ην 1919, γηα ηνλ αληη-απνηθηαθφ θαη ππέξ ηεο 
Έλσζεο αγψλα ηεο ΔΟΚΑ 1955-1959 θαη γηα πνιιά 
άιια ηζηνξηθά γεγνλφηα – έρνληαο ηελ αηπρή 
«πνιπηέιεηα» λα θξίλσ ηα πξάγκαηα απφ ην παξφλ. 
 

Θέζε έθηε. Αιιά ην «Πνιπηερλείν» έγηλε. Καη κέζα 
ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ζπληζηακέλσλ πνπ ην 
απνηεινχζαλ ην κήλπκά ηνπ ήηαλ δηπιφ: Καηά ηεο 
δηθηαηνξίαο θαη ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο! Γελ 
ζπκθσλνχζαλ φινη βέβαηα κέζα ζ’ εθείλν ηνλ θιεηζηφ 
ρψξν, πνπ ήηαλ θαη ζεξκνθήπην πάζεο θχζεσο 
πνιηηηθψλ ηδεψλ, πάλσ ζην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά 
ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο. πσο ζπκβαίλεη θη αιινχ 
πάλσ ζηε γε ζε αλάινγεο ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο, 
ππήξραλ απφςεηο πνπ ππεξαθφληηδαλ ηνλ άκεζν 
ζηφρν θαη πξφζβιεπαλ π.ρ. ζε κηα ζνζηαιηζηηθή ή 
θνκκνπληζηηθή ή ππεξθνκκνπληζηηθή θνηλσλία γηα ην 
κέιινλ ηεο Διιάδαο – κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Γελ 
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε θνηηεηηθή εμέγεξζε είρε πέξα 
απ’ ηα επηκέξνπο («ςσκί, παηδεία, ειεπζεξία») έλα 
ζαθψο αξηζηεξφ πξνζαλαηνιηζκφ, ππεξβαηηθφ φρη 
κφλνλ ηεο δηθηαηνξίαο, αιιά θαη ηνπ πξν απηήο 
αζηηθνχ θαζεζηψηνο. Καη είρε επίζεο ζαθψο αληη-
ηκπεξηαιηζηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ηελ ρνχληα ηελ 
ζηήξηδαλ μέλα ζπκθέξνληα. Σην Πνιπηερλείν 
αθνχζηεθαλ θάζε είδνπο ζπλζήκαηα, απφ ην 
«Λανθξαηία» κέρξη ην «Κάησ ν ηηκάξηζκνο», ππήξμαλ 
θάζε είδνπο ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο (θνηηεηέο, 
καζεηέο, εξγάηεο, αγξφηεο, ηνπιάρηζηνλ απηνί νη ιίγνη 
πνπ εκθαλίδνληαλ ζαλ εθπξφζσπνη απηψλ ησλ 
ηάμεσλ, είραλ δηθέο ηνπο απφςεηο) θαη ε πεξίθεκε 
«πάιε ησλ γξακκψλ» («αξηζηεξηζηέο» θφληξα ζηνπο 
«ξεβηδηνληζηέο») δελ ζηακάηεζε νχηε ζηηγκή. Η 
ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαηφξζσζε λα  ζπκβηβάζεη 
πξνζσξηλά ηηο θεληξφθπγεο ηάζεηο ζην 
πνιπζπιιεθηηθφ: «ιατθή θπξηαξρία θαη εζληθή 
αλεμαξηεζία» (πνπ ε ηχρε ηεο εξκελείαο ηνπ θξίζεθε 
πεξηζζφηεξν κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, φηαλ ην 
ζχλζεκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ απφ ην 
έλα απφ ηα δχν θφκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ ηελ ρψξα), 
αιιά ην θαδάλη έβξαδε. κσο, πέξα απ’ φια, ην 
θεληξηθφ, απιφ θαη άγξαθν κήλπκα πνπ κπνξνχζε λα 
κεηαθεξζεί εθείλε ηελ ψξα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη λα 
γίλεη απνδεθηφ απ’ απηφλ ήηαλ: Αληίζηαζε θαηά ηεο 
δηθηαηνξίαο θαη απαίηεζε γηα ηελ εγθαζίδξπζε 
δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. Τίπνηα άιιν! 
 
Θέζε έβδνκε. Τν ζθέινο «αληίζηαζε θαηά ηεο 
δηθηαηνξίαο» παξαπνηήζεθε ζπρλά, θπξίσο απφ εθείλε 
ηελ αξηζηεξά ζηελ Διιάδα πνπ ζεψξεζε φηη 
πξνδφζεθε ην επαλαζηαηηθφ κήλπκα ηνπ 
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Δελ ππάξρεη 

ακθηβνιία όηη ε 

θνηηεηηθή 

εμέγεξζε είρε 

πέξα απ’ ηα 

επηκέξνπο 

(«ςσκί, 

παηδεία, 

ειεπζεξία») έλα 

ζαθώο 

αξηζηεξό 

πξνζαλαηνιη-

ζκό. Όκσο, ην 

θεληξηθό, απιό 

θαη άγξαθν 

κύλεκα ήηαλ: 

Καηά ηεο 

δηθηαηνξίαο! 

Καη ππέξ ηεο 

δεκνθξαηίαο! 

Τίπνηα άιιν! 
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δεκνθξαηία ζαλ θφξε νθζαικνχ! Σε πνηα θαηάζηαζε 
βξίζθεηαη ε δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα ζήκεξα; Τν 
δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ζηελ Διιάδα, πνπ θαηαιχζεθε 
ζπρλά ζηελ ρψξα καο, φρη κφλν ππνλνκεχηεθε θαη 
κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε απφ ηελ δηαθζνξά, ηνλ 
λεπνηηζκφ θαη ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, αιιά 
απεηιήζεθε άκεζα ζήκεξα. Γηα θαηξφ θξεκφηαλ απφ 
κηα ιεπηή «κεηαμσηή» θισζηή, θηηαγκέλε κεηαμχ 
άιισλ θαη κε ηα ηδενινγηθά πιηθά ηνπ «Πνιπηερλείνπ». 
Κηλδχλεςε λα θαηαπνληηζηεί ην 2010 κέζα ζ’ έλα θιίκα 
δηαζάιεπζεο ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη γεληθεπκέλεο 
απνζηαζεξνπνίεζεο, θαη ζχκθσλα κε ηελ ηαπεηλή κνπ 
γλψκε κνπ θηλδπλεχεη αθφκα, αλ εθξαγεί ην εθαίζηεην 
ηεο ιατθήο αγαλάθηεζεο θαηά ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο 
πνπ επηβάιιεη ην «Μλεκφλην». Τα πξάγκαηα ήηαλ θαη 
είλαη νξηαθά, ε θνηλσληθή ζπλνρή επί μπξνχ αθκήο. Ο 
θίλδπλνο λα βγνπλ ζηνλ δξφκν άλζξσπνη κε ινζηνχο 
θαη θαιάζληθσθ, Έιιελεο θαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, 
δελ είλαη θαληαζηηθφο. Πεξηνδεχνληαο ηελ Διιάδα, δελ 
ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ άθνπζα ηελ θξάζε «ε Διιάδα 
ρξεηάδεηαη κηα δηθηαηνξία»! Να ινηπφλ πνπ καο 
θαηάληεζαλ ηα δπν θφκκαηα εμνπζίαο πνπ θπβεξλνχλ 
ηελ ρψξα ηα ηειεπηαία ηξηάληα πέληε ρξφληα! Καη γηα 
ηνλ ιχθν, πνπ «ζηελ αλακπνπκπνχια ραίξεηαη», 
ζεκεηψλσ: Γελ είλαη ν θαπηηαιηζκφο πνπ θηλδπλεχεη 
ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αιιά ε δεκνθξαηία! 
 

Μφλνλ παξεκπηπηφλησο θαη γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη 
αθφκα γηα ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο ζεκεηψλσ φηη αλ 
έκπαηλε ππ’ απηνχο ηνπο φξνπο ζε θίλδπλν ε 
δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα, ελλνείηαη θπζηθά φηη ζα έρεη 
ραζεί θαη ε φπνηα δχλακε πξνάζπηζεο ησλ ιεγφκελσλ 
«εζληθψλ δηθαίσλ» κάο έρεη κείλεη αθφκα. 
 

Θέζε έλαηε. Τη απέκεηλε κεηά απ’ φια απηά απ’ ην 
«Πνιπηερλείν» ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα; ,ηη απέκεηλε 
είλαη νη παξαπνηήζεηο κηαο αγηνπνίεζεο. Δπεηδή 
ηειηθά απηφ έγηλε: Σν «Πνιπηερλείν» θεξύρζεθε 
«ηακπνύ» ζηελ Ειιάδα από ην αζηηθό θαζεζηώο 
ηεο κεηαπνιίηεπζεο, γηα λα πξνζπεξάζεη ζηελ 
πξάμε πεξηθξνλεηηθά όρη κόλνλ ην αξηζηεξό, 
ππεξβαηηθό ηνπ κήλπκα, αιιά θαη ην αίηεκα γηα κηα 
δεκνθξαηία πνπ ζα ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηεο. 
 

Τν «Πνιπηερλείν» θαηάληεζε έλα ηδενιφγεκα, 
αλαθνξά ζ’ έλα γεγνλφο πνπ ην κήλπκά ηνπ κπνξεί 
κελ λα είλαη πάληα επίθαηξν, αιιά πνιχ δχζθνιν λα 
ζπιιεθζεί ζηνπο θαηξνχο καο, κέζα ζηνλ θπθεψλα (ε 
λενειιεληθή ιέμε ελ πξνθεηκέλσ δελ είλαη 
«ζπλνλζχιεπκα», αιιά: «αρηαξκάο») ησλ εξκελεηψλ 
πνπ ην επηθαινχληαη, θαζψο νη πάληεο κπνξεί λα 
έρνπλ ηαπηφρξνλα δίθην θαη άδηθν. Έλα ηδενιφγεκα 
πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο κελ λα θαηαζέηνπλ 

«Πνιπηερλείνπ», σο «αληίζηαζε ζε θάζε εμνπζία». 
Μηα ζεηξά ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κε κεγάιεο 
αηκαηεξέο «επηηπρίεο» ζην ελεξγεηηθφ ηνπο θαη έλα 
αλαξρηθφ θίλεκα ζηα αζηηθά θέληξα, πνπ είλαη δπλάκεη 
ζε ζέζε λα ακθηζβεηήζεη ηνλ λφκν θαη ηελ ηάμε αλά 
πάζα ζηηγκή, ηξέθεηαη απ’ απηήλ ηελ εθδνρή ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» κέρξη ζήκεξα. Τν δπζηχρεκα είλαη φηη 
ε ειιεληθή παξάδνζε – θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
ραξαθηήξα ησλ Νενειιήλσλ – έθαλε ην ζχλζεκα 
«αληίζηαζε θαηά ηεο εμνπζίαο» απνδεθηφ απ’ ηνλ ιαφ 
κε κηαλ άιιε έλλνηα: «Αληίζηαζε ζην θξάηνο, φζν δελ 
δηνξίδεη ην δηθφ κνπ παηδί ζην δεκφζην».  
 
Απ’ ηελ άιιε πιεπξά ηα ιεγφκελα θφκκαηα εμνπζίαο 
δελ δίζηαζαλ φια απηά ηα ρξφληα λα ιεειαηνχλ 
αδηάληξνπα ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο, θαζψο θξάηνο 
θαη θφκκα πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο ηαπηίδνληαη ζηελ 
Διιάδα. Πίζσ απ’ ηηο πιάηεο ηνπο θξχβνληαη νη 
κεγάινη άξπαγεο. Μέζα ζ’ έλα γεληθεπκέλν θιίκα 
αηηηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ πξνο ην θξάηνο ε 
«αληίζηαζε θαηά ηεο εμνπζίαο» κε ηελ παξαπάλσ 
έλλνηα νδήγεζε ηειηθά ζ’ έλαλ ραξαθηεξηζηηθά 
ειιεληθφ πνιηηηθφ ζπκβηβαζκφ πνπ πήξε ηελ κνξθή: 
Τα θφκκαηα εμνπζίαο πέξα απ’ ηνπο αζξφνπο 
δηνξηζκνχο ζην δεκφζην, ζην πνιιαπιάζην ησλ 
πξαγκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, κνίξαδαλ θαη θάπνηα άιια 
ςίρνπια ζηα νξγαλσκέλα θνηλσληθά ζπκθέξνληα, γηα 
λα επηηχρνπλ ζπλαίλεζε θαη λα θαηεπλάζνπλ ηα 
πλεχκαηα. Τν αθφκα κεγαιχηεξν δπζηχρεκα γηα ηελ 
Διιάδα ήηαλ φηη ηφζν ε ιεζηεία ησλ δεκφζησλ πφξσλ 
φζν θαη ε «θνηλσληθή πνιηηηθή» κε ηελ παξαπάλσ 
έλλνηα γηλφηαλ κε δαλεηθά ρξήκαηα, πνπ ε Διιάδα 
έπαηξλε απ’ ην εμσηεξηθφ, γηα λα αλαπηχμεη ππνηίζεηαη 
ηελ νηθνλνκία ηεο θαη λα ηα επηζηξέςεη ζηνπο 
δαλεηζηέο ηεο. Φξφληα ζηέιλακε γηα ηνλ ιφγν απηφ 
πιαζηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηνπο δηεζλείο εηαίξνπο 
καο. ηαλ ε Διιάο «βάξεζε θαλφλη», παξά ιίγν, ην 
2010, πηάζηεθε λα ρξσζηάεη πεξηζζφηεξα απφ 300 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη λα έρεη έιιεηκκα πάλσ απφ 
15% θαη ρξένο ζχληνκα θνληά ζην 150% ηνπ ΑΔΠ, 
φπσο μέξνπκε πιένλ. Η ρψξα γιίζηξεζε ζην κάηη ηνπ 
θπθιψλα – θαη ε «αληίζηαζε θαηά ηεο εμνπζίαο» 
γλψξηζε λέα απνζέσζε. «Οξγαλσκέλε ιατθή 
αλππαθνή» θαη «δελ πιεξψλσ» αλαγνξεχηεθαλ ζε 
πνιηηηθφ πξφγξακκα. 
 

Θέζε όγδνε. Δθείλν ην ζθέινο ηνπ κελχκαηνο ηνπ 
«Πνιπηερλείνπ» φκσο πνπ παξαπνηήζεθε 
πεξηζζφηεξν ήηαλ ην δεχηεξν: Υπέξ ηεο δεκνθξαηίαο! 
Θα πεξίκελε θαλείο φηη θπβεξλψληεο θαη θπβεξλψκελνη 
ζηελ Διιάδα ζα είραλ απ’ ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά 
έλα πξάγκα θαηά λνπ: Να δηαθπιάμνπλ ηελ 
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Το «Πολυτεχνείο» 

Deutsche Kurzfassung 
 

«Polytechnío“ und „Generation 
des Polytechnío“ 
 
Die Studentenrevolte gegen die 
griechische Diktatur im Athener 
Polytechnikum vom 14. bis zum 17. 
November 1973 („Polytechnio“) ist 
die prägende Meistererzählung der 
griechischen Linke bis heute. Der 
dabei erzeugte Mythos hat aber 
längst die Grenze der Linke über-
schritten. Die Heroisierung und 
Sakralisierung des Ereignisses hat 
einen Umfang erreicht, der insofern 
jemanden bedenklich stimmen 
muss, als dass sich auf das „Poly-
technio“ heute sowohl die Regierung 
als auch die Opposition, sowohl die 
Gewerkschaft der Polizei als auch 
die außerparlamentarische Protest-
bewegung bis hin zu den anarchisti-
schen und terroristischen Gruppie-
rungen berufen, was bei dem rituali-
sierten Jubiläum jedes Jahr im No-
vember deutlich wird. Das „Polytech-
nio“ erfüllt offensichtlich diffuse, nicht 
ganz saubere Legitimationsfunktio-
nen in Griechenland heute. Ein 
Prozess der kritischen Annäherung 
an das Geschehen von damals – der 
nicht unbedingt zu einer totalen Um-
wertung und zu einer Demontage 
seiner Wahrnehmung und Verge-
genwärtigung führen muss – hat bis 
heute noch nicht einmal ansatzweise 
stattgefunden. Dies könnte aber aus 
verschiedenen Gründen angebracht 
sein, vor allem wenn man nicht nur 
an den „antifaschistischen Geist“ 
vom November 1973, sondern auch 
an die sozial- und nationalpolitisch 
verheerenden Folgen der unmittel-
bar nächsten politischen Phase nach 
der „Polytechnio“ denkt. Insbesonde-
re der Putsch der Diktatur gegen 
Makarios, die militärische Invasion 
der Türkei auf Zypern (Juli und 
August 1974) und die dadurch be-
dingte gravierende Verschiebung der 
Parameter in den griechisch-türki-
schen Beziehungen bis heute stellen 
eine solche mittelbare, wenn auch 
keinesfalls von den Studenten ge-
wollte Folge des „Polytechnio“ und 
noch eine Katastrophe in der neu-
griechischen Geschichte dar. 
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έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν,  θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 
θπβεξλσκέλσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο έθαλαλ ζην 
ζεκείν απηφ ην πνηνηηθφ άικα: Γεκνθξαηία, είπαλ, 
είλαη, φηαλ νη ίδηνη νη θπβεξλψκελνη απνθαζίδνπλ κε 
ηελ ςήθν ηνπο γηα ηνλ λφκν πνπ ζα ηνπο θπβεξλά θαη 
ηνπο άξρνληεο πνπ ζα ηνλ εθαξκφζνπλ. Τν 
ζεσξνχζαλ ην θαιιίηεξν πνιίηεπκα. ρη φηη ιχλνληαη 
απηφκαηα έηζη φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα – θάζε 
άιιν. Αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη ε δεκνθξαηία, απηή 
ε «ηππηθή δεκνθξαηία» πνπ ηφζν ζπρλά 
πεξηθξνλήζεθε ζην φλνκα κηαο δήζελ «νπζηαζηηθήο 
δεκνθξαηίαο»,1) πνπ θέξλεη ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη 
αδειθφηεηα ζε κηα θνηλσλία, φηαλ ηα άιια ζπζηήκαηα 
απνηπγράλνπλ. Τν θεληξηθφ ζεκείν ηεο είλαη φηη, κέζα 
ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ ηδεψλ, νη ςήθνη 
δελ δπγίδνληαη, αιιά κεηξηνχληαη.  
 

Πηζηεχσ φηη ε δεκνθξαηία ζα είλαη ην ζχζηεκα πνπ ζα 
εκπλέεη αθφκα ηνπο ιανχο, φηαλ ηδέεο φπσο ν 
ζνζηαιηζκφο θαη ν θαπηηαιηζκφο ζα έρνπλ εθιείςεη. Αο 
θξνληίζνπκε φινη λα κελ θαθνπνηεζεί θη άιιν ζηελ 
ρψξα πνπ ηελ γέλλεζε. 
 

Απηή ε κεηαπνιίηεπζε, κε ηελ «γεληά ηνπ 
Πνιπηερλείνπ» νδεγφ, ηειείσζε κε παηαγψδε 
απνηπρία. Αο ειπίζνπκε ζε κηα λέα κεηαπνιίηεπζε.    
 
Κψζηαο Γεκαθφπνπινο, Αζήλα-Βεξνιίλν 
 
(Το άρθρο ολοκληρώθηκε και ζηάλθηκε για 
δημοζίευζη ηον Νοέμβριο ηου 2010) 
 
 
 
 

ζηεθάληα ζ’ έλα βσκφ πνπ βεβήισζαλ κε ηελ πνιηηηθή 
ηνπο θαη ζηνπο δε λα επηδίδνληαη ζε πξάμεηο βίαο ζε 
βάξνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ θαη ζπρλά ησλ 
γχξσ θαηαζηεκάησλ. Να έλα παξάδεηγκα: Τν 
πεξίθεκν «παλεπηζηεκηαθφ άζπιν», θαηάινηπν θη 
απηφ ηνπ «Πνιπηερλείνπ», έγηλε ιεπθή επηηαγή ζηα 
ρέξηα αηφκσλ πνπ θάλνπλ θάζε ηφζν θαηαιήςεηο θαη 
θαηαζηξνθέο ζηνπο ρψξνπο ηεο αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο, ζθνηψλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ησλ 
πνιιψλ (γηαηί νη ιίγνη ζηέιλνπλ καδί κε ηα ιεθηά θαη ηα 
παηδηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ) λα κνξθψλνληαη ζηελ 
Διιάδα. Τν φηη νη πξψηνη, πνπ έζπξσμαλ ηελ ρψξα 
ζηα ρείιε ηεο ρξεσθνπίαο θαη έραζαλ θάζε ίρλνο 
αμηνπηζηίαο, δελ κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ηνπο 
δεχηεξνπο, πνπ ζέινπλ ηελ ρξεσθνπία θαη θαίλε θαηά 
θαηξνχο φ,ηη βξνπλ κπξνζηά ηνπο, δελ πξέπεη λα 
εθπιήζζεη θαλέλαλ: είλαη θαη νη δπν φςεηο ηεο ίδηαο 
παζνγέλεηαο. 
 

Θέζε δέθαηε. Θα ήζεια λα θιείζσ κε κεξηθέο ζθέςεηο 
γηα ηελ δεκνθξαηία ζηελ Διιάδα. Η δεκνθξαηία είλαη 
έλα επαίζζεην πνιίηεπκα, εθηεζεηκέλν ζε πνιινχο 
θηλδχλνπο – θάηη πνπ γλψξηδαλ πνιχ θαιά θαη νη ίδηνη 
νη εκπλεπζηέο ηνπ, νη αξραίνη Έιιελεο. Γηα ην ηη 
ζεκαίλεη δεκνθξαηία θαη πνηεο νη πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηεο αο δηαβάζεη θαλείο Θνπθπδίδε, 
Ιζηνξίαη, θαη εηδηθά Βηβιίν Β΄, απ’ ηνλ ζηίρν 34 σο ηνλ 
ζηίρν 46 (Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο). Η δεκνθξαηία 
πεξηέρεη ηελ ηππηθή θαηαμίσζε κηαο αξρήο πνπ είλαη ε 
βάζε ηνπ νξζφηεξνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ 
γλψξηζε πνηέ ε αλζξσπφηεηα: «Καη φλνκα κελ δηα ην 
κε εο νιίγνπο αιι’ εο πιείνλαο νηθείλ δεκνθξαηία 
θέθιεηαη», ζηίρνο 37, ή φπσο κεηέθξαζε ν Διεπζέξηνο 
Βεληδέινο (εθδφζεηο Γεσξγηάδε, Θνπθπδίδεο, Ιζηνξίαη, 
Αζήλα 2007, Τφκνο Β, ζ. 69-70): «Καη θαιείηαη κελ ην 
πνιίηεπκα καο δεκνθξαηία, ιφγσ ηνπ φηη ε θπβέξλεζηο 
ηνπ θξάηνπο επξίζθεηαη φρη εηο ρείξαο ησλ νιίγσλ, 
αιιά ησλ πνιιψλ.» Σε θάπνην άιιν ζεκείν ιέεη φηη κηα 
θαιά νξγαλσκέλε θαη δεκνθξαηηθή πφιηο, φπσο ε 
Αζήλα, δελ δίλεη «εηο ηνπο ππεθφνπο αθνξκήλ 
παξαπφλσλ φηη θπβεξλψληαη απφ αλαμίνπο» («νχηε ησ 
ππεθφσ θαηάκεκςηλ {έρεη} σο νπρ ππ’ αμίσλ άξρεηαη», 
ζηίρνο 41, ζ. 77). Μπνξεί βέβαηα λα πξφθεηηαη εδψ γηα 
εμσξατζκνχο ηνπ Θνπθπδίδε ή ηνπ Πεξηθιή ή θαη ηνπ 
Βεληδέινπ, πνπ θάλεη ειαθξά ιαζξνρεηξία ζηελ 
παξαπάλσ κεηάθξαζε ηνπ ζηίρνπ 41 («ππήθννη» ζην 
αξραίν θείκελν είλαη νη ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο), πνπ 
απνθξχπηνπλ ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο κέζα ζε κηα 
θνηλσλία. Αιιά ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε δεκνθξαηία 
απνηειεί, λνκίδσ, ηελ ινγηθή θαηάιεμε κηαο αξρήο πνπ 
είλαη ηζρπξή αλά ηνπο αηψλεο: Καλέλαο δελ κπνξεί λα 
θπβεξλήζεη έλαλ ιαφ, αλ δελ ιάβεη ππ’ φςε ηνπ, κε ηνλ 
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1   Γηαθήξπμε ηεο ιεγφκελεο «ζπλέιεπζεο ησλ εξγαηψλ» 
κέζα ζην Πνιπηερλείν ζηηο 17.11.1973: «Ο ραξαθηήξαο 
ηνπ ζεκεξηλνχ αγψλα, πνπ μεθηλψληαο απφ ηνπο θνηηεηέο 
αγθαιηάδεη ηψξα φιν ην ιαφ, είλαη αγψλαο ηφζν ελάληηα 
ζηε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, φζν θαη ζηα μέλα θαη ληφπηα 
κνλνπψιηα πνπ ηε γέλλεζαλ θαη ηε ζηεξίδνπλ. Δίλαη 
αγψλαο γηα ην πέξαζκα ηεο εμνπζίαο ζηνλ εξγαδφκελν 
Λαφ θαη φρη ζηνπο δεκαγσγνχο, πνπ επί δεθάδεο ρξφληα 
ηνλ θαπειεχνληαλ κε ηα γεληθά πεξί „Γεκνθξαηίαο“ 
ζπλζήκαηά ηνπο.» Μεγάια θνκκάηηα απηήο ηεο δηαθήξπμεο 
ινγνθξίζεθαλ απφ ηελ ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαη γη’ απηφ 
ηππψζεθε ζε άιιν πνιχγξαθν απ’ απηφλ πνπ έιεγραλ νη 
θνηηεηέο. Σε κηα δεχηεξε έθδνζε απαιείθζεθαλ ηα επίκαρα 
ζεκεία. Απφ ηελ απέξαληε πιένλ πεξί «Πνιπηερλείνπ» 
βηβιηνγξαθία δεο απηήλ ηελ δηαθήξπμε ζην βηβιίν 
Οιχκπηνο Γαθέξκνο, Τν αληηδηθηαηνξηθφ θνηηεηηθφ θίλεκα 
1972 – 1973, Αζήλα, Θεκέιην, 1992, ζ. 173, ππ. 48.  

Bedürfte nach alledem das histori-
sche „Polytechnio“ selbst einer kriti-
schen Überprüfung, gilt das um so 
mehr für die so genannte „Genera-
tion des Polytechnio“, nämlich für all 
diejenigen, die, ob an den Ereignis-
sen vom November 1973 direkt be-
teiligt oder nicht, seine Botschaft 
damals empfangen haben oder kon-
nten. Sie haben die Elite der Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in 
den nächsten 35 Jahren gestellt und 
Griechenland bis heute geführt. Das 
Ergebnis ist allerdings wenig 
schmeichelhaft: Diese „Generation“ 
hat einen korrupten Staat und eine 
auseinander berstende Gesellschaft 
mit vielen hässlichen Seiten ge-
zeugt, die extreme Schuldenkrise 
und den beinahen Staatsbankrott 
herbeigeführt und deswegen, mittel-
bar oder unmittelbar, das demokrati-
sche System selbst in Gefahr ge-
bracht: Chaos, Gesetzlosigkeit und  
Explosion des Gemeinwesens waren 
mehrere Male in der letzten Zeit in 
Griechenland durchaus möglich, ein 
Funke fehlte. 
 
Wie konnte es so weit kommen? Die 
Botschaft des Aufstandes vom No-
vember 1973 ist von allen Seiten 
konsequent missachtet und perver-
tiert worden: Gegen die Diktatur, für 
die Demokratie, jedenfalls für eine 
Demokratie, die sich selbst achtet 
und ihres Namens würdig ist. 
 
Demokratie, auf demselben Fleck 
der Erde geboren, ist ein sehr emp-
findliches, in Griechenland oft arg 
strapaziertes politisches Modell, das 
verschiedene sozio-ökonomische 
Systeme überlebt hat und hoffentlich 
(Sozialismus, Kapitalismus usw.) 
überleben wird. Sie artikuliert am 
deutlichsten den Wunsch der Völker 
nach Freiheit und Selbstbestim-
mung, Gleichheit und Gerechtigkeit, 
setzt aber gleichzeitig ein hohes 
Maß an Selbstdisziplin voraus. Derer 
wir Griechen uns nicht gerade rüh-
men können. 
 


